
Unitat 2. 

Tema 2: USOS I DEGRADACIÓ DELS SÒLS 
 

1. Usos del sòl (pàg. 282) 

2. Definició de degradació d’un sòl (pàg.284) 

3. Processos (pàg.284) 

3.1 Degradació física: adonar-se que les causes que s’esmenten en el llibre porten a la destrucció 

de l’estructura 

3.2 Degradació química: lixiviació pot arribar a comportar acidificació del sòl (relacionar-ho 

amb “aplicació” p.279).  

Exercici 8, p.290 i 

2. En algunes zones tropicals es procedeix a la tala del bosc per fer una explotació agrícola. 

Aquestes explotacions duren pocs anys i després han de ser abandonades i els terrenys s’han 

d’aprofitar per a la pastura. Per què creieu que no són sòls adequats per al conreu? 

3.3 Contaminació del sòl: causes 

3.4 Degradació biològica de la coberta vegetal  

-∆ aportació de matèria orgànica 

 

 

 

L’augment considerable en la producció agrícola mundial és degut en un 72% a l’ús de ferti-

litzants i productes fitosanitaris i a la introducció de noves tècniques de conreu. 

Funció dels fertilitzants. En general, tenen un o més elements dels que necessita un cultiu i 

que no es troben en quantitat suficient al sòl, i són solubles en aigua. Per tant, permeten com-

pensar l'empobriment del sòl que produeixen els cultius, perquè les substàncies com el nitro-

gen, el fòsfor o el potassi són progressivament assimilades per les plantes.  

Tipus: Si els adobs procedeixen dels éssers vius, s'anomenen orgànics, com els fems, els ex-

crements dels animals en general, les restes d'escorxadors, els "alpexines" de les olives, etc. 

Quan l'origen és inorgànic, s'anomenen adobs minerals, com els fosfats, el sulfat d'amoni, els 

nitrats (de sodi, calci o amoni), el sulfat de potassi, les cendres de fusta, etc. 

Impactes: El principal impacte que ocasiona l'ús de fertilitzants és la contaminació de les ai-

gües subterrànies i superficials. Com a conseqüència d'un excés en la quantitat de fertilitzants 

utilitzats, les pluges o el propi reg poden ocasionar lixiviats que arriben fins a la zona satura-

da (aigües subterrànies). També, els recs de drenatge d'aquestes zones agrícoles poden fer ar-

ribar els lixiviats als cursos superficials. Altres efectes negatius, menys generalitzats, es po-

den donar sobre el propi sòl provocant canvis en la seva estructura, els microorganismes que 

hi viuen o la capacitat d'intercanvi. 

Exercici: 

Als sòls madurs es diferencien horitzons amb característiques diferents. Comenteu els avan-

tatges que poden tenir els adobs orgànics respecte dels minerals en els processos més impor-

tants que es produeixen als diferents horitzons del sòl. 

3.5 Salinització i alcalinització 

3.6 Erosió hídrica (p.295). Formes erosives principals: solcs, xaragalls i barrancs.  

3.6.1 Erosivitat (p.292): definició i factors  

3.6.2 Erosionabilitat (p.293): definició i factors. 

Exercici 2, p.290 

 

-∆ nutrients del sòl alteració de l’estructura del sòl 



4.  L’avanç dels deserts  

4.1 Conceptes de desertització i desertificació. Diferència entre ells. (p.294) 

4.2 Desforestació i aridesa. (p.294) “Interpretació” (p.295) 

4.3 Mesures correctores (p.296) 

Exercici 10 p. 308 

5. Explotació dels boscos (MOLT IMPORTANT: fixeu-vos en el dibuix de l’exercici de la p.299) 

4.1 Concepte d’explotació sostenible (p.302) 

4.2 Conceptes de silvicultura i reforestació (p.303) 

4.3 Conseqüències de la reforestació (p.303) 

6. Incendis forestals (p.304) 

La pèrdua de matèria orgànica podria implicar la pèrdua de l'estructura del sòl, a més es frenaria 

el procés de formació del sòl i en condicions d'aridesa es podrien produir fenòmens de calcifica-

ció. 

L'augment de temperatura durant l'incendi produeix directament una pèrdua de l'estructura del 

sòl ja que es produeixen processos de termoclastisme que fragmenten les partícules d'argila. 

 

 

 


